ශ්රී ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංව යේව  ලංI වරයණියේව  ලංලධකය න් ලං දහත ලංේන ලං
වකේන ලං තර් ෂණ මකත ලං ඩඉම් විභතග  ලං- 2019(2021)
( ළමනත ස  ලංපිළිබඳ ලංත්රෛමතක
හති  ලංපෛ ලංපතමමතකතේ
ශ්රී ලං කා ත ලං කතෂණ ස ලං ව යේව  ලං I වරයණියේව  ලං ලධකරතන් ස ලං ා ත ලං ේත ලං වකේත ලං තයක්ෂණ ාකත ලං ම් ව ලං භාගත ් ලං ලං
අා  ලං2221 ත ලං2021.03.26 ලංදිතැති ලං ැ ට් ලංලධවේාත් ලංාඟි ස ලංප්රසිද්ධර ලං  ලංතති ලංවේ ලං  ලංුදුසුද  ව ලං ුර ත ලංතති ලං
ශ්රී ලංකා ත ලංකතෂණ ස ලංව යේව  ලංලධකරතන් සම ලංව ව ලං ා ත ලං්ලුම් ව ලං හ ලං ැි වේ ලංා සේමි.

http://www.documents.gov.lk/files/gz/2021/3/2021-03-26(I-IIA)S.pdf
අ්ුස වපත්ර්

ආදර්ශ අයදුම්පත්රය
කැපැල්
මුද්ද්ය
ප්රමතසව ාතයත
රපයෂණ වමහි
අකේ සන.

(කාර්ඹාරයීඹ ප්රයඹජනනඹ වා )
ශ්රි කා ත කතෂණ ස ව යේව I ේන වරයණියේව ලධකන් ස ා ත ේන
වකේන තර්යෂණ මකත ඩඉම් විභතගය - 2019(2021)
( ළමනත ්සය පිළිබද ත්රත්රමතක 
ක  පත්ර පතමමතකතේ)
Third Efficiency Bar Examination for the Officers in Grade I
of Sri Lanka Technological Service – 2019(2021)
(Three Months Certificate Course on Management)
01.

02.

(අ)

මුර’කුරු අගට යඹොදා මුර’කුරු භඟ නභ : ...............................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )
උදා: GUNAWARDHANA, M.G.B.S.K.

(ආ)

ම්පූර්ණ නභ : .......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )

(ඇ)

මුර’කුරු භඟ නභ : .............................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) )

ඔඵ අඹත් ) ය)  ඳශාත් යානය යේඹට ද, එයේ යනොභිති නම් කුභන යානය යේඹට ද ඹන ග
අදාශ අංකඹ යකොටු තුශ ලිඹ) න
(භධයභ යනය යේඹ -10 /ඵ්නාහිය ඳශාත් යානය යේඹ-01 / භධයභ ඳශාත් යානය යේඹ- 02 /
දකුණු ඳශාත් යානය යේඹ-03 / උතුරු ඳශාත් යානය යේඹ -04 / නියගනහිය ඳශාත් යානය යේඹ 05/ ඹම ඳශාත් යානය යේඹ-06 / උතුරුභිද ඳශාත් යානය යේඹ-07 / ඌ ඳශාත් යානය යේඹ-08/
ඵයගමු ඳශාත් යානය යේඹ-09)

03.

තනතුරු නාභඹ (ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ) : ..........................

04.

ඔඵ අඹත්න උඳ යදඳාර්තයම්) තු / අංලඹ :
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ).......................................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) ) .......................................................

05.

ඔඵ අඹත්න යදඳාර්තයම්) තු :
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) ).......................................................
(සි කංවයර)  / යදභයශ) ) .......................................................

06.

යානකාරී ලිටලනඹ
......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )
......................................................
(සි කංවයර) / යදභයශ) )
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07.

(i)

යඳෞද්ගලික ලිටලනඹ :
......................................................
(ඉංග්රීසි ක කිටලට අ අකුයය) )
......................................................
(සි කංවයර) / යදභයශ) )

(ii)

ඳදංචි ද්ත්රික්කයකඹ : ....................................

08.

විදුත් තිඳ ර : ...............................................................

09.

දුයකථන අංකඹ:
යඳෞද්ගලික
යානකාරි

10.

11.

්ත්රී / රුරු බාඹ :
රුරු - M
්ත්රී - F

(අදාශ අක්කයයඹ යකොටු තුශ ලිඹ) න)

(i) නාතික විඳුනුම්ඳත් අංකඹ :
(තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට අනු අත්)  කර නාතික
විදුනුම්ඳයත් ටලටඳතක්කය අමුණ) න.)
(ii) උඳ)  දනඹ :

ර්ඹ

භාඹ

දන

12. අ) ඔඵ ශ්රී රංකා තාක්කයණ යේය I යරේණියේය ලධරධයයඹකු නම්;
(i)

I යරේණියේඹට උ් වු දනඹ : ර්ඹ

භාඹ

දනඹ

(ii)

2021.04.27 දනට I යරේණියේය රීඹ යේා කාරඹ : අවු

භා

දන

(තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට වතික කයන රද I යරේණියේඹට උ්වීම් රිබූ ලිටලය ටලටඳත
ඇමුණුභක්කය යර ඉදරිඳත් කය) න.)
ආ) ඔඵ ශ්රී රංකා තාක්කයණ යේය II යරේණියේය ලධරධයයඹකු නම්;
(i)

II යරේණියේඹට උ් වු දනඹ : ර්ඹ

භාඹ

(ii)

2021.04.27 දනට II යරේණියේය රීඹ යේා කාරඹ :

(iii)

යදන කාර්ඹක්කයභතා කඩඉම් විබාගඹ භත් වු දනඹ :
ර්ඹ

දනඹ
අවු

භා

භාඹ

දන

දන

(තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට වතික කයන රද යදඳාර්තයම්) තු ප්රධාලධඹා විසි ක)  ලධරධයඹා
යත ලධකුත් කයන රද යදන කාර්ඹක්කයභතා කඩඉම් ඳරීක්කයණය ප්රතිපර ය අනනය ටලටඳත
ඇමුණුභක්කය යර ඉදරිඳත් කය) න.)
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ඉවත ව)  යතොයතුරු ලධියද ඵත්, ඳාඨභාරා ඳිිත්වීභ, විබාගඹ ඳිිත්වීභ වා ප්රතිපර ලධකුත් ිරරීභ
ම්ඵ) ධයඹ)  ශ්රී නඹර්ධනරුය විල්විදයාරය කශභනාකයණ අධයඹන වා ාණියේන විදයා ඨයඨය ටලඨාපතඳති
විසි ක)  ඳනනු රඵන නීතිරීති රට වා ආඹතන ංග්රවය විපතවිධාන රට ඹටත්න ඵ ද ආදර්ල අඹදුම්ඳතට
අනුකූර න ඳරිද අඹදුම්ඳත කා ඇති ඵද ප්රකාල කයි.
දිනය

:...................................

...........................................................................
අයදුම් රුවේ අත් න
අත් න

ක 

කිරීම

භායේ කාර්ඹාරය
ලධරධාරිඹකු/ ලධරධාරිලධඹක ව භා යඳෞද්ගලික ලයඹ)  ද) නා වඳුනන
........................................... භවතා/භවත්ිඹ/යභයනවිඹ ................................... දන භා ඉදරිටලට දී අත්)  කශ
ඵ වතික කයි.

...........................................................................
අත් න
ක 
්න ලධකන්යතවේ අත් න ත ලධකමුද්රතේ
දිනය

:...................................

වදපතර්කවම් සතු ප්රනතලධයතවේ

ක  ය

ඉවත අංක 01 සි කට 12 යතක්කය අඩංගු යතොයතුරු ලධියද ඵත්, අඹදුම්ඳත් කිවීම් ලධයේදනය 07 යේදය
ටවනට අනු වා 08, 09 යේද ර විපතවිධාන රට ඹටත් යභභ අයේක්කයකඹා යභභ ඳාඨභාරාට වබාගී
වීභට සුදුසුකම් හිත ශ්රී රංකා තාක්කයණ යේය ලධරධයඹකු ඵත්, ලධඹිත ඳාඨභාරා ගා්තු යගවීභට
යදඳාර්තයම්) තුට විිරඹා ඳතින ඵත් වතික කයි.
......................................................................
වදපතර්කවම් සතු ප්රනතලධයතවේ අත් න ත ලධකමුද්රතේ
දිනය

:...................................

පිරිෂණසුම
1. තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට අනු අත්)  කශ නාතික විදුනුම්ඳයත්
ටලටඳතක්කය අමුණා ඇත.
2. තිඳි අ මුද්දයඹක ප්රභාණය
යකශයර් අරා ඇත.

ාාඹා රඳඹක්කය අඹදුම්ඳත ඉවශ දකුණත්

3. තිඳි අ මුද්දයඹක ප්රභාණය ාාඹා රඳඹක්කය අඹදුම්ඳත භඟ අමුණා ඇත.

4. තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට වතික කයන රද I යරේණියේඹට උ්වීම්
රිබූ ලිටලය ටලටඳත අමුණා ඇත.
යවජ
තභ)  විසි ක)  තය ටලටඳතක්කය ඵට වතික කයන රද යදඳාර්තයම්) තු ප්රධාලධඹා
විසි ක)  ලධරධයඹා යත ලධකුත් කයන රද යදන කාර්ඹක්කයභතා කඩඉම්
ඳරීක්කයණය ප්රතිපර ය අනනය ටලටඳත අමුණා ඇත.
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